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Coaf - Declaração de ocorrência e de Não ocorrência - Operações que configurem indícios de ilícitos   

 
Resumo: Este procedimento trata sobre os principais aspectos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, 
quanto as operações e propostas de operações que, após análise, possam configurar indícios da ocorrência de il ícitos, que dev em ser 

comunicadas diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).  
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- 1. QUADRO SINÓTICO 

Relacionamos, no quadro a seguir, os principais aspectos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quanto as 
operações e propostas de operações que, após análise, possam configurar indícios da ocorrência de il ícitos, que devem ser com unicadas 

diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): 

Fundamentação legal 
  

- Lei nº 9.613/1998  , alterada pela Lei nº 12.683/2012 e pela Lei nº 13.974/2020 : Dispõe sobre os crimes de "lavagem" 
ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da uti l ização do s istema financeiro para os il ícitos previstos nesta Lei; cria o 
Coaf; 
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- Resolução CFC nº 1.530/2017 : dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais  e organizações 
contábeis para cumprimento das obr igações previstas na Lei nº 9.613/1998 e alterações poster iores;  
- Resolução Coaf nº 29/2017 , que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo Coaf, 
relat ivamente a pessoas expostas pol it icamente;  
- Resolução Coaf nº 36/2021 , que discipl ina a forma de adoção de polít icas, procedimentos e controles internos de prevenção à 
lavagem de dinheiro, ao f inanciamento do terrorismo e ao f inanciamento da prol i feração de armas de destruição em massa que 
permitam o atendimento ao disposto nos arts. 10 e 11  da Lei nº 9.613/1998 , por aqueles que se sujeitem, nos termos do seu 
art. 14, § 1º, à supervisão do Coaf. 
  

Prestação de 
informações 
  

As informações a serem prestadas ao Coaf são relat ivas às operações: 
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou partic ipações societárias de qualquer natureza; 
b) de gestão de fundos, valores mobil iár ios ou outros ativos; 
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, invest imento ou de valores mobil iár ios; 
d) de cr iação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos f iduciár ios ou estruturas análogas; 
e) f inanceiras, societár ias ou imobiliárias; e 
f) de alienação ou aquis ição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas  ou artíst icas profissionais. 
  

Cadastro de cl ientes  
  

A Lei nº 9.613/1998  estabelece que as empresas sujeitas à sua regulação deverão identif icar e manter cadastro atualizado de 
seus clientes, nos termos das instruções emanadas pelos órgãos competentes. 
  

Registro das 
operações  
  

Os profissionais  e as Organizações Contábeis devem manter registro dos serviços prestados, contendo, no mínimo: 
a) identif icação do c liente; 
b) descrição detalhada dos serviços prestados; 
c) valor e data da operação; 
d) forma e meio de pagamento; 
e) registro fundamentado da decisão de proceder, ou não, às comunicações de que trata o item "Comunica; e 
f) enquadramento legal na Resolução CFC nº 1.530/2017  . 
  

Atividades 
consideradas 
suspeitas  
  

Lista de operações e propostas de operações suspeitas que possam configurar indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei 
nº 9.613/1998  , ou com eles relacionar-se, as quais devem ser analisadas com especial atenção:  
a) operação que aparente não ser resultante das atividades usuais do cl iente ou do seu ramo de negócio; 
b) operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não seja claramente aferível;  
c) operação incompat ível  com o patrimônio, com a capacidade econômico-financeira, com a at ividade ou ramo de negócio do 
cliente; 
d) operação com cliente cujo beneficiário f inal não é possível identif icar;  
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e) operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica domicil iada em jurisdições consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) de alto r isco ou com deficiências de prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao f inanciamento do terrorismo, ou países ou dependências consideradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasi l 
(RFB) de tr ibutação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;  
f) operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica cujos benefic iários f inais, sócios, acionistas, procuradores ou representantes 
legais mantenham domicíl io em jurisdições consideradas pelo Gafi de alto r isco ou com deficiências  estratégicas de prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro e ao f inanciamento do terrorismo, ou países ou dependências consideradas pela RFB de tr ibutação 
favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;  
g) operação, injustif icadamente,  complexa ou com custos mais elevados que visem dif icultar o rastreamento dos recursos ou a 
ident if icação do real objetivo da operação; 
h) operação que vise adulterar ou manipular caracter ísticas das operações f inanceiras ou a ident if icação do real objet ivo da 
operação; 
i) operação aparentemente f ict ícia ou com indícios de superfaturamento ou subfaturamento; 
j) operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado;  
k) qualquer tentativa de fracionamento de valores com o fim de evitar a comunicação em espécie a que se refere o Art. 6º; e 
l) quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio de 
pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indíc ios da ocorrência dos crimes previstos na 
Lei n° 9.613/1998  ou com eles relacionar-se. 
  

Comunicação de 
ocorrência 
  

·       Prazo de entrega 
As Declarações de ocorrência de operações que configurem indícios da ocorrência de il ícitos devem ser efetuadas no site do Coaf, 
de acordo com as instruções al i definidas, no prazo de 24 horas, a contar do momento em que o responsável pelas comunicações 
concluir que a operação ou a proposta de operação deva ser comunicada, abstendo-se de dar c iência aos clientes de tal ato. 
·       Informações a serem prestadas ao Coaf  
As operações e propostas de operações que, após análise, possam configurar indícios da ocorrência de il íc i tos devem ser 
comunicadas diretamente ao Coaf, em seu site, contendo: 
a) o detalhamento das operações realizadas; 
b) o relato do fato ou fenômeno suspeito; e 
c) a qualif icação dos envolvidos, destacando os que forem pessoas expostas pol it icamente. 
As operações listadas a seguir devem ser comunicadas, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, mesmo 
que fracionadas:  
a) aquis ição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R$ 50.000,00, por operação; e/ou  
b) constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização, em espécie, acima de R$100.000,00, em único mês-
calendário. 
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Comunicação de NÃO 
ocorrência 
  

·       Prazo de entrega 
Não havendo a ocorrência,  durante o ano civil , de operações ou propostas suspeitas, os profissionais e Organizações Contábeis 
que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, 
de qualquer natureza devem apresentar declaração por meio do s ite do CFC até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. 
·       Dispensa 
Caso o profissional ou a Organização Contábi l já tenha efetuado alguma Comunicação de Ocorrência de operações suspeitas 
durante o ano, f ica dispensado da apresentação da Comunicação de Não ocorrência (Declaração Negativa). 
Atenção:  
Veja o quadro no Tópico 10, os prazos e condições estabelecidos para apresentação da Comunicação de Não ocorrência ou 
Declaração Negat iva, de acordo com os órgãos reguladores ou fiscal izadores de cada segmento, conforme divulgado pelo Coaf. 
  

Distinções  
  

A Declaração de Ocorrência deverá ser efetuada no prazo de 24 horas, a contar do momento que o responsável pelas 
comunicações concluir  que a operação ou a proposta de operação. 
A Declaração de NÃO Ocorrência deverá ser efetuada anualmente, até 31 de janeiro do ano subsequente. 
  

Penal idades  
  

Os profissionais e Organizações Contábeis, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixarem de cumprir as 
obrigações de identif icação dos cl ientes e manutenção de registros, bem como da comunicação de operações f inanceiras, previstas 

na Resolução CFC nº 1.530/2017  , serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes 
sanções: 
a) advertência;  
b) multa pecuniária variável não superior: 
b.1) ao dobro do valor da operação; 
b.2) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente ser ia obt ido pela realização da operação; ou 
b.3) ao valor de R$ 20.000.000,00;  
c) inabi l itação temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercíc io do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º da Lei nº 9.613/1998  , com as alterações do art. 2º da Lei nº 12.683/2012  ; 
d) cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. 
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A lavagem de dinheiro diz respeito a práticas econômico -financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem il ícita de 

determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de tal forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que a orige m il ícita 
seja difíci l de demonstrar ou provar.  

A criminalização da lavagem de dinheiro foi exigida por vários instrumentos de Direito Internacional, entre os quais, destacamos a 

Convenção de Viena de 1988. 

O Brasil, como um dos signatários dessa Convenção, aprovou em março de 1988, a Lei nº  9.613/1998 , adotando assim as medidas 

exigidas pela Convenção, no sentido de tipificar como crime a lavagem ou ocultação de bens oriundos do tráfico de drogas.  

Em julho de 2012, foi sancionada a Lei nº 12.683/2012 , modificando sensivelmente a Lei nº 9.613/1998 , ocasião em que, 

foram inseridos os profissionais e organizações contábeis no rol daqueles que devem prestar informações sobre operações suspe itas de 
crimes de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos previstos na referida lei.  

Diante desse novo cenário, o Conselho Federal de Contabil idade (CFC), que tem por finalidade, entre outras, disciplinar e reg ular o 

exercício da profissão contábil por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC), foi notificado pelo Ministério Público 
Federal, para se pronunciar quanto às providências tomadas para a regulação e a aplicação dos dispositivos da Lei 

nº 12.683/2012 por parte dos profissionais e organizações contábeis.  

Diante da imposição da Lei e da necessidade de regular a matéri a, o CFC divulgou a Resolução CFC n.º  1.445/2013 , posteriormente 

revogada pela Resolução CFC n.º 1.530/2017 , com o objetivo de regulamentar procedimentos e normas gerais decorrentes da Lei 

n.º 9.613/1998 , alterada pela Lei nº 12.683/2012  , que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos 

e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os i lícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo, que sujeit a ao seu 
cumprimento os profissionais e Organizações Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consul toria, 

contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza. Atente -se que a Resolução não se aplica aos profissionais 

da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis.  
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O Coaf é uma unidade de inteligência financeira, responsável pela prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do 

terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.  

A Lei nº 13.974/2020 , reestruturou o Coaf, criado pela Lei nº  9.613/1998 , vinculando-o administrativamente ao Banco 

Central do Brasil (Bacen). Entretanto, as suas competências não foram alteradas.  

 

. 
Retornar ao Sumário  

4. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

As informações a serem prestadas ao Coaf são relativas às operações:  

 a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer naturez a; 

 b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;  

 c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobil iários;  

 d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estrutur as análogas; 

 e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e  

 

f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais.  

 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 1º ) 
 

 

. 
Retornar ao Sumário  

5. CADASTRO DE CLIENTES 

O art. 10 , I da Lei 9.613/1998  estabelece que as empresas sujeitas à sua regulação devem manter cadastro atualizados d e seus 

clientes nos termos das instruções emanadas pelos órgãos competentes.  

. 
Retornar ao Sumário  
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5.1 Entidades sujeitas ao Coaf que não possuam órgão fiscalizador ou regulador próprio  

Em 04.01.2021 , entrou em vigor a Instrução Normativa Coaf nº  5/2020 , que estabeleceu os procedimentos a serem observados 

para o cadastramento e a atualização do cadastro, no Coaf, dos que se sujeitam à sua supervisão para as quais não exista fisc alizador ou 

regulador próprio. 

Nessa hipótese, os supervisionados devem cadastrar -se no Coaf por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), 

disponibilizado no site na Internet (www.siscoaf.fazenda.gov.br), ou suas eventuais atualizações, mediante uti lização de cert ificado digital 
válido, emitido em conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil eira (ICP-Brasil), de que trata a Medida Provisória 

nº 2.200-2/2001 , combinada com o art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 . 

O cadastramento consiste no fornecimento de dados  relacionados ao supervisionado a ser cadastrado, conforme o especificado o quadro 

a seguir, inclusive quanto a pelo menos um de seus administradores, salvo na hipótese de que o supervisionado a ser cadastrad o se 

caracterize como pessoa física, sem prejuízo da ampla responsabilização prevista no art.  12 da Lei nº 9.613/1998 : 

Se Pessoa 
física 
  

a) de identif icação: CPF; nome completo; 
b) de contato: endereço comercial  completo, inclusive CEP; número de telefone; endereço de correspondência eletrônica; 
c) sobre os negócios: atual atividade econômica que determina o cadastramento; data de início da atividade; número aproximado de c lientes 
atendidos no ano-calendário anterior; receita bruta do ano-calendário  anterior, resultante do exercício da atividade econômica indicada. 
  

Se Pessoa 
jurídica 
  

a) de identif icação: CNPJ; razão social; nome de fantasia; endereço comercial  completo da sede, inclusive CEP; 
b) de contato do(s) administrador(es):  CPF; nome completo; endereço completo, inclusive CEP; número de telefone; endereço de 
correspondência eletrônica; 
c) de contato da(s) pessoa(s) designada(s) para operacional izar o Siscoaf: t ipo de vínculo; número de inscrição no CPF; nome completo; 
endereço completo, inclusive CEP; número de telefone; e endereço de correspondência eletrônica; 
  

d) sobre os negócios: 
d.1) atual atividade econômica que determina o cadastramento; 
d.2) data de iníc io da at ividade indicada no item 1; 
d.3) número de f i l ia is em 31 de dezembro do ano anterior; 
d.4) distr ibuição geográfica das f i l ia is em 31 de dezembro do ano anter ior; 
d.5) número de empregados, colaboradores e assemelhados em 31 de dezembro do ano anter ior; 
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d.6) número aproximado de cl ientes atendidos no ano-calendário anterior; 
d.7) receita bruta do ano-calendário anterior resultante do exercício da atividade econômica indicada. 
  

 

Além da indicação de administradores, também podem ser designadas, no cadastramento pessoas autorizadas a operar o Siscoaf em  nome 

e por conta da cadastrada e de seus administradores, sem prejuízo da ampla responsabilização prevista no art.  12 da Lei 

nº 9.613/1998 . 

Os supervisionados devem manter atualizado o cadastro, registrando quaisquer alterações em seus dados por meio do Siscoaf.  

. 
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5.1.1 Prazos para cadastramento e atualização do cadastro  

Os supervisionados referidos no subtópico 5.1 dispõem dos prazos de até:  

 a) 90 dias para providenciar tempestivamente o cadastramento e atualização do  cadastro, a contar da data: 

 a.1) da obtenção, quando for o caso, do correspondente número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 

a.2) do início de atividade em razão da qual o cumprimento dos deveres de identificação dos client es, manutenção de registros e 

comunicação de operações financeiras, atribuídos pelos arts.  10 e 11 da Lei nº 9.613/1998 , submeta-se à supervisão do 

Coaf na forma do § 1º do art. 14 da mesma Lei; ou  

 

a.3) do início da vigência ou da produção de efeitos de ato normativo ou administrativo em razão do qual o cumprimento dos deveres 

referidos na letra "a.2" por aquele a ser cadastrado passe a estar sujeito à supervisão do Coaf na forma do § 1º do art.  14 da Lei 

nº 9.613/1998 ; e 

 
b) 30 dias para providenciar tempestivamente a atualização do cadastro, a contar da data da ocorrência de cada alteração em s eus 
dados a ser registrada para efeito de atualização.  

 

. 
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5.1.2 Supervisionados já cadastrados no Coaf 
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Os supervisionados que já se encontrem cadastrados no Coaf em 04.01.2021 dispõem, a contar dessa data, do mesmo prazo estabel ecido 

na letra "a" do subtópico 5.1.1, para, tempestivamente, promover complementação e eventuais ajustes pe rtinentes nos dados do seu 

cadastro, para efeito de adaptação ao que a Instrução Normativa Coaf nº  5/2020 tenha inovado em relação à disciplina normativa 

anteriormente delineada na Carta-Circular Coaf nº 1/2014. 

Sem prejuízo da necessária observância dos prazos definidos nos subtópicos 5.1, 5.1.1 e 5.1.2, para assegurar a inaplicabilid ade de 

qualquer sanção correlata, os deveres nele disciplinados, assim como na Seção II da Instrução Normativa Coaf nº  5/2020 , seguem 

devendo ser cumpridos, mesmo após os referidos prazos, inclusive para efeito de cessar a permanência da infração por seu 

descumprimento, conforme o disposto no art.  1º da Lei nº 9.873/1999 . 

. 
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5.1.3 Baixa do cadastro 

Os supervisionados referidos no subtópico 5.1 devem solicitar a baixa do cadastro quando:  

 a) encerrarem as suas atividades; ou 

 
b) deixarem de se caracterizar como sujeitos à supervisão, pelo Coaf, do cumprimento dos deveres que lhes sejam atribuídos pe los 

arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998 , na forma do § 1º do art. 14 da mesma Lei.  
 

A solicitação de baixa cadastral deve ser encaminhada ao Coaf no prazo de até 90 dias, a contar da data:  

 a) do cancelamento, quando for o caso, da inscrição da pessoa cadastrada no CNPJ; ou  

 b) da cessação das atividades que justificavam a manutenção do cadastro a ser baixado.  
 

No tocante à forma da solicitação de baixa cadastral deve -se observar, no que couber, o disposto na Seção II da Instrução Normativa 

Coaf nº 5/2020 , em relação ao cadastramento.  

 

 Notas  
(1) O Coaf, a bem do adequado gerenciamento dos cadastros mantidos no órgão, pode sujeitar a efetivação, a confirmação ou o 
deferimento de cadastramento, atualização de cadastro ou solicitação de baixa cadastral, de que tratam os subtópicos 5.1.1 e 5.1.3, a 

quaisquer condições resolutivas ou suspensivas que entenda pertinentes, a seu critério de conveniência e oportunidade, inclus ive o 
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acolhimento de fundamentação que requisite do interessado a respeito, a efetivação de providência que lhe indique como nece ssária ou 

a apresentação de documentação comprobatória correspondente.  
(2) Os deveres atribuídos às pessoas supervisionadas não afastam nem restringem as possibilidades de o Coaf gerenciar, alimen tar, 

conferir, atualizar ou sanear quaisquer cadastros ou conjuntos de cadastros mantidos no órgão, mesmo unilateralmente e sem necessidade 

de aviso prévio, quando cabível no exercício de quaisquer competências, inclusive de ofício, bem como de direitos ou faculdad es que lhe 
assistam na forma do ordenamento juríd ico. 

 
 

(Lei nº 9.613/1998 , arts. 9º e 10 , IV, e 14, § 1º; Instrução Normativa Coaf nº 5/2020 ) 

. 
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5.2 CFC 

No âmbito do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), de acordo com o que determina a Resolução CFC nº  1.530/2017  , os 

profissionais e Organizações Contábeis devem manter cadastro de seus clientes e dos demais envolvidos nas operações que realizarem, 
inclusive representantes e procuradores, em relação aos quais devem constar, no mínimo:  

Se Pessoa 
física 
  

a) nome completo; 
b) número de inscrição no cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) número do documento de identif icação e nome do órgão expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civi l; 
d) enquadramento na condição de pessoa exposta pol it icamente; e 
e) endereço. 
  

Se Pessoa 
jurídica 
  

a) denominação social; 
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
c) nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e número do documento de identif icação e nome do órgão 
expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou da carteira c ivil , dos sócios administradores e/ou procuradores/representantes  legais; 
d) identif icação dos benef iciários f inais, quando possível,  ou o registro das medidas adotadas, com o objetivo de identif icá- los, bem como 
seu enquadramento na condição de pessoa exposta polit icamente; e 
e) endereço. 
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Importante 

Consideram-se pessoas politicamente expostas:  

 

a) os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;  

 

b) os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de: 

 

b.1) Ministro de Estado ou equiparado; 

 

b.2) Natureza Especial ou equivalente;  

 

b.3) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e  

 

b.4) Grupo Direção e Assessoramento Superior (DAS), nível 6, ou equivalente;  

 

c) os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitor ais; 

 

d) o procurador-geral da República, o procurador-geral do Trabalho, o procurador-geral da Justiça Militar e os procuradores-gerais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal;  

 

e) os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador -Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;  

 

f) os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos polít icos;  

 

g) os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou equ ivalentes, de 

entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente 



de Estado e do Distrito Federal;  

 

h) os prefeitos, vereadores, presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios.  

 

São considerados ainda, para fins da Resolução Coaf nº 29/2017 , "pessoas expostas politicamente" aquelas que, no exterior, sejam 

chefes de estado ou de governo, políticos de escalões superiores, ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores, oficiais 

generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário, executivos de escalões superiores  de empresas públicas e dirigentes de 

partidos políticos. 

 

As pessoas expostas polit icamente (PEP) são ocupantes de cargos e funções públicas l istadas nas normas do Sistema de Prevençã o e 

Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) editadas 

pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.  

 

a) para as pessoas obrigadas que exercem atividades sujeitas à supervisão do Coaf, os procedimentos a serem adotados em relaç ão a 

PEP encontram-se dispostos na Resolução Coaf nº  29/2017 ; 

 

b) os demais órgãos supervisores das atividades alcançadas pela Lei nº  9.613/1998  (LLD), também publicaram normas dispondo 

sobre os procedimentos aplicáveis a PEP. É necessário, portanto, que sejam observados os comandos específicos dirigidos para o segmento 

de atuação da pessoa obrigada.  
 

  
 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 3º ; Resolução Coaf nº 29/2017 ) 
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6. REGISTRO DAS OPERAÇÕES 

Os profissionais e as Organizações Contábeis devem manter registro dos serviços prestados em operações tratadas no tópico 1, contendo, 

no mínimo: 

 a) identificação do cliente; 

 b) descrição detalhada dos serviços prestados;  

 c) valor e data da operação; 

 d) forma e meio de pagamento; 

 e) registro fundamentado da decisão de proceder, ou não, às comunicações de que trata o item "Comunica; e  

 

f) enquadramento legal na Resolução CFC nº 1.530/2017 ). 

 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 4º ) 
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7. ATIVIDADES CONSIDERADAS SUSPEITAS 

As operações e propostas de operações, que se enquadrarem nas situações listadas a seguir, podem configurar sérios indícios da 

ocorrência dos crimes previstos na Lei nº  9.613/1998 ou com eles relacionar-se, devendo ser analisadas com especial atenção e, 

se consideradas suspeitas, comunicadas ao Coaf:  

 a) operação que aparente não ser resultante das atividades usuais do cliente ou do seu ramo de negócio;  

 b) operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não seja claramente aferível;  

 c) operação incompatível com o patrimônio, com a capacidade econômico -financeira, com a atividade ou ramo de negócio do cliente; 

 d) operação com cliente cujo beneficiário final não é possível identificar;  

 

e) operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica domicil iada em jurisdições consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavage m 

de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) de alto risco ou com deficiências de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

e ao financiamento do terrorismo, ou países ou dependências consideradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) d e 
tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado; 
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f) operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica cujos beneficiários finais, sócios, acionistas, procuradores ou representa ntes 
legais mantenham domicílio em jurisdições consideradas pelo Gafi de alto risco ou com deficiên cias estratégicas de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, ou países ou dependências consideradas pela RFB de tributação  

favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;  

 
g) operação, injustificadamente, complexa ou com custos mais elevados que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a 

identificação do real objetivo da operação;  

 h) operação que vise adulterar ou manipular características das operações financeiras ou a identificação do real objetivo da operação; 

 i) operação aparentemente fictícia ou com indícios de superfaturamento ou subfaturamento;  

 j) operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado;  

 
k) qualquer tentativa de fracionamento de valores com o fim de evitar a comunicação em espécie a que se refere o tópico 8 a seguir; 

e 

 

l) quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio de pagam ento, 

ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei 

nº 9.613/1998  ou com eles relacionar-se. 

 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 5º ) 
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8. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

As declarações de ocorrência de operações devem ser efetuadas no prazo de 24 horas, a contar do momento em que o responsável pelas 

comunicações concluir que a operação ou a proposta de operação deva ser comunicada, abstendo -se de dar ciência aos clientes de tal 
ato. 

Tanto a Comunicação de Ocorrência e de NÃO Ocorrência são destinadas ao Coaf e são feitas por meio do site do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), na Internet (https://sistemas.cfc.org.br/).  

As operações e propostas de operações que, após análise, possam configurar indícios da ocorrência de i lícitos devem ser comunicadas 

diretamente ao Coaf, em seu site, contendo:  

 a) o detalhamento das operações realizadas;  
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b) o relato do fato ou fenômeno suspeito; e  

 c) a qualificação dos envolvidos, destacando os que forem pessoas expostas polit icamente. 
 

As operações listadas a seguir devem ser comunicadas, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, mesmo q ue 

fracionadas: 

 a) aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R$ 50.000,00, por operação; e/ou 

 
b) constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização, em espécie, acima de R$ 100.000,00, em único mê s-
calendário. 

 

A Comunicação ao Coaf, quando procedida pela Organização Contábil, dispensa seus sócios ou titulares de fazê-la individualmente, desde 

que não prestem serviços como pessoa física.  

 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , arts. 6º , 9º e 11 ) 
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8.1 Serviços de auditoria 

No caso dos serviços de auditoria das demonstrações contábeis, as operações e transações passíveis de informação, são aquelas detectadas 

no curso normal de uma auditoria que leva em consideração a util ização de amostragem para a seleção de operações ou transaçõe s a 
serem testadas, cuja determinação da extensão dos testes depende da avaliação dos riscos e do controle interno da entidade para 

responder a esses riscos, assim como do valor da materialidade para a execução da auditoria, estabelecido para as demonstraçõ es 

contábeis que estão sendo auditadas, de acordo com as normas técnicas (NBCs TA) aprovadas pelo CFC.  
 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 7º ) 
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8.2 Serviços de assessoria 
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Nos casos de serviços de assessoria, em que um profissional ou Organização Contábil contratada por pessoa física ou jurídica para análise 

de riscos de outra empresa ou organização, não será objeto de comunicação ao Coaf.  

Também não serão objetos de comunicação ao Coaf os trabalhos de períci a contábil, judicial e extrajudicial, revisão pelos pares e de 

auditoria forense. 

 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 8º ) 
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8.3 Passo a passo 

A Comunicação de ocorrência e a Comunicação de não ocorrência devem ser apresentadas pelo profissional e pelas Organizações Contábeis 

por meio do site do CFC (https://sistemas.cfc.org.br/), com a uti lização do CPF e senha ou com certificado digital:  
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 Nota  
Caso não tenha senha clique em "Recuperar Senha", preencha as informações solicitadas pelo sistema para confirmação de identidade, e 
uma senha provisória será encaminhada para o e -mail do profissional e/ou da organização contábil.  

 

Após acessar o Portal de sistemas CFC/CRCs, clique em CFC/Coaf Declaração de Operações:  



 

 

Caso o profissional clique em Comunicação de Ocorrência ao Coaf, ele será direcionado ao site do Coaf:  



 

 

Caso não tenha cadastro no Coaf, clique em "Primeiro Acesso?":  



 

 

O profissional poderá fazer o cadastro como pessoa jurídica (PJ) ou como pessoa física (PF), conforme a sua forma de atuação, o u seja: 

 
a) PJ: se explora a profissão contábil e presta serviços como PJ, o cadastro e a comunicação devem ser feitos como PJ, 

independentemente do número de sócios;  

 b) PF: se atua como autônomo, deve efetuar o cadastro como PF.  
 

Após a realização do cadastro, inicie a Comunicação.  

  

Importante 

Caso o profissional ou a Organização Contábil já tenha efetuado alguma Comunicação  de Ocorrência de operações suspeitas durante o 

ano, fica dispensado da apresentação da Comunicação de Não ocorrência (Declaração Negativa). De acordo como as Orientações pa ra 

preenchimento da Declaração do CFC, "o Coaf entende que, uma vez tendo sido efet uada uma Comunicação Positiva, os demais clientes 

não teriam ocorrências a serem comunicadas."  
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9. COMUNICAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA OU DECLARAÇÃO NEGATIVA  

Não havendo a ocorrência, durante o ano civi l, de operações ou propostas a que se referem o tópico 8, os profissionais e Orga nizações 
Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou 

assistência, de qualquer natureza devem apresentar a Comunicação de não ocorrência ou Declaração negativa até o dia 31 de jan eiro do 

ano seguinte.  
 

(Resolução CFC nº 1.530/2017  , art. 10 ) 
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9.1 Passo a passo 

Caso o profissional clique em Comunicação de NÃO ocorrência, será aberto o espaço para a realização de Declaração de Não ocorrência 

de Operações: 
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Conforme mencionado anteriormente, a Comunicação ao Coaf poderá ser feita tanto como pessoa física como jurídica, observando -se 

também, que quando realizada por Organização contábil, dispensa seus sócios ou titulares de fazê -la individualmente, desde que não 
prestem serviços como pessoa física:  

 

 

Após o acesso de uma das opções, deve ser selecionado o exercício correspondente ao ano calendário anterior e, em seguida, clique em 
"Emitir". 

Exemplo: Comunicação de Não Ocorrência de Operações 2021, referente ao exercício de 2020.  

Em seguida, será emitida a Comunicação de Não Ocorrência, que poderá ser impressa pelo profissional ou consultada a qualquer momento 

no campo de consulta do Sistema: 
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10. ÓRGÃOS REGULADORES E FISCALIZADORES 

O cadastramento mandatório das pessoas obrigadas, indicadas no art.  9º da Lei nº 9.613/1998 , no órgão fiscalizador ou regulador, 

está previsto no inciso IV do art. 10 da mesma Lei.  

Em razão disso, devem se cadastrar no Coaf apenas as pessoas físicas e jurídicas submetidas à sua supervisão, isto é, aquelas  cujo setor 

de atuação foi regulado para fins do Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terro rismo e da 
Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) pelo Coaf, por não possuir órgão próprio fiscalizador ou regulador da atividade. 

As demais pessoas obrigadas (incluídos os profissionais e Organizações contábeis) devem se cadastrar junto ao órgão supervisor das 
atividades que exercem e, posteriormente, solicitar a  habilitação para acesso ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), 

com a finalidade de permitir o encaminhamento ao Coaf das comunicações de que trata o inciso I I art. 11, da citada Lei 

nº 9.613/1998 . 

É importante distinguir aos seguintes conceitos:  
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a) cadastro: refere-se ao dever de realizar e manter o cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador próprio e, na falta 
deste, no Coaf; 

 b) habil itação: refere-se à permissão de acesso ao Siscoaf e se destina a viabilizar o envio das comunicações ao Coaf.  
 

Atualmente, o cadastro no Coaf deve ser realizado pelas pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades relacionadas aos s eguintes 

setores econômicos: 

a) fomento mercantil (factoring);  

b) comércio de joias, pedras e metais preciosos (veja nota);  

c) comércio de bens de luxo ou de alto valor;  

d) alienação ou aquisição de direitos de atletas e artistas.  

Relacionamos no quadro a seguir, os órgãos reguladores ou fiscalizadores de cada segmento, conforme divulgado pelo Coaf, bem como 
os prazos e condições para apresentação da Comunicação de não ocorrência ou Declaração Negativa:  

 

 Nota  

A Instrução Normativa Coaf nº 7/2021 estabelece instruções complementares, a serem observadas a partir de 1º.07.2021, para o 

cumprimento de deveres de comunicação ao Coaf, por parte daqueles que, na forma do § 1º do art.  14 da Lei nº 9.613/1998  , se 

sujeitam à sua supervisão nos termos da sua Resolução Coaf nº  23/2012 , relativamente aos supervisionados que comercializem joias, 

pedras e metais preciosos, e da sua Resolução Coaf nº  25/2013 , referente aos supervisionados que comercializem bens de luxo ou 

de alto valor ou intermedeiem a sua comerciali zação. 
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Órgão 
Regulador/Fiscalizador  

  

Setor 
  

Regulação  
  

Período 
  

Prazo 
  

Onde Declarar 
  

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) 
  

Operadoras de plano de 
assistência à saúde 
  

Resolução Normativa 
ANS nº 117/2005 
  

(*) 
  

(*) 
  

(*) 
  

Bacen  
  

Instituições f inanceiras e 
demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil 
  

Circular DC/Bacen 

nº 3.978/2020  , 
art. 54. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até 10 dias 
úteis após o 
encerramento 
do ano civi l 
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
  

CFC 
  

Profissionais e Organizações 
Contábeis, quando no exercício 
de suas funções 
  

Resolução CFC 
nº 1.530/2017  , 

art. 10. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte 
  

Portal do CFC 
http://sistemas.cfc.org.br/Login/  
  

Coaf  
  

Comércio de joias, pedras e 
metais preciosos  
  

Resolução Coaf 

nº 23/2012 ,  
art. 11. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte 
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
  

Comércio de bens de luxo e 
alto valor  
  

Resolução Coaf 
nº 25/2013 . 
  

(*) 
  

(*) 
  

(*) 
  

Fomento comercial (factoring) 
  

Resolução Coaf 

nº 21/2012 ,  
art. 14. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte 
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
  

Alienação ou aquisição de 
direitos de at letas e artistas 
  

Resolução Coaf 
nº 30/2018 . 
  

(*) 
  

(*) 
  

(*) 
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Cofeci 
  

Pessoas f ís icas e jurídicas que 
exerçam atividades de 
promoção imobiliária ou 
compra e venda de imóveis, 
em caráter permanente ou 
eventual, de forma principal ou 
acessória 
  

Resolução Cofeci  

nº 1.336/2014  , 
art. 12. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte 
  

https://www.cofeci.gov.br/comunicacao-
de-nao-ocorrencia 
  

CFC  
  

Profissionais e organizações 
contábeis, quando no exercício 
de suas funções 
  

Resolução CFC 
nº 1.530/2017  , 

art. 10. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte 
  

https://sistemas.cfc.org.br/Login/  
  

Cofecon 
  

Pessoas f ís icas e jurídicas 
prestadoras de serviços de 
economia e f inanças  
  

Resolução nº 
1.902/2013, art. 3º, 
§ 3º. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte 
  

Conselho Regional de Economia da 
jurisdição do profissional ou da pessoa 
jurídica 
  

CVM 
  

Pessoas que tenham, em 
caráter permanente ou 
eventual, como atividade 
principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a 
custódia, emissão, 
distr ibuição, l iquidação, 
negociação, intermediação, 
consultoria ou administração 
de t ítulos ou valores 
mobiliários e a auditoria 
independente no âmbito do 
mercado de valores 
mobiliários; e demais pessoas 
sujeitas à regulação da CVM 
  

Instrução CVM nº 
617/2020, art . 7º-A. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até últ imo dia 
útil do mês de 
abril  do ano 
seguinte 
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br) 
  

DREI 
  

Juntas Comerciais  
  

Instrução Normativa 

DREI nº 76/2020 , 

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
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art. 7º . 
  

ano seguinte 
  

Polícia Federal (PF) 
  

Empresas de Transporte e 
Guarda de Valores  
  

Instrução Normativa 
PF nº 132/2018, art. 
9º. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

até o 
dia 31 de 
janeiro do ano 
seguinte 
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
  

Iphan  
  

Pessoas f ís icas ou jurídicas 
que comercializem 
Antiguidades e/ou Obras de 
Arte de Qualquer  Natureza. 
  

Portaria Iphan 

nº 396/2016 , 
art. 9º . 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte  
  

Cadastro Nacional de Negociantes de 
Obras de Arte e Antiguidades - CNART, do 
IPHAN (www.iphan.gov.br) 
  

Secretaria de Aval iação, 
Planejamento, Energia e 
Loteria (Secap) 
  

Loterias e promoções 
comerciais mediante sorteio ou 
métodos assemelhados  
  

Portaria nº 
537/2013, art . 8º. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o dia 31 
de janeiro do 
ano seguinte  
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
  

Previc  
  

Entidades fechadas de 
previdência complementar  
  

Instrução Normativa 
DC/Previc 
nº 34/2020 ,  
art. 21 , § 2º. 
  

1º.01 a 
31.12 
  

Até o últ imo 
dia útil  de 
janeiro do ano 
seguinte 
  

Siscoaf (siscoaf.fazenda.gov.br)  
  

Susep 
  

Sociedades seguradoras e de 
capitalização, resseguradores 
locais e admit idos, entidades 
abertas de previdência 
complementar  
  

Circular Susep 

nº 612/2020 , 
art. 37. 
  

Anual 
  

Até o últ imo 
dia útil  de 
março do ano 
seguinte 
  

Susep (susep.gov.br)  
  

(*) Verifique junto ao órgão regulador ou fiscalizador.  
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11. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS  

Os profissionais e Organizações Contábeis, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixarem de cumprir as obrigações 

de identificação dos clientes e manutenção de registros, bem como da comunicação de operações financeiras, serão aplicadas, 

cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções (Lei nº  9.613/1998 , art. 12, com as alterações da 

Lei nº 12.683/2012 , art. 2º): 

 a) advertência; 

 b) multa pecuniária variável não superior:  

 b.1) ao dobro do valor da operação;  

 b.2) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou  

 b.3) ao valor de R$ 20.000.000,00; 

 
c) inabilitação temporária, pelo prazo de até (10) dez anos, para o exercício da profissão do cargo de administrador das pess oas 

jurídicas; 

 d) cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.   
 

A multa será aplicada sempre que as pessoas, por culpa ou dolo:  

 a) deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;  

 b) não cumprirem as seguintes diretrizes:  

 
b.1) identificação de seus clientes e manutenção de cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades 
competentes; 

 
b.2) manutenção do registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de cré dito, 
metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos 

termos de instruções por esta expedidas;  

 

b.3) adoção de políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operaçõ es; 
 

 Nota  

A forma como aqueles que se sujeitem à supervisão do Coaf devem adotar, no cumprimento do dever estabelecido nos arts.  10 , inciso 

III , e 14, § 1º, da Lei nº 9.613/1998 , , foi disciplinada pela Resolução Coaf nº 36/2021 . 
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b.4) manutenção de seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;  

 
c) deixarem de atender, no prazo estabelecido, às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, form a e condições por ele 

estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas;  

 
d) descumprirem a vedação ou deixarem de fazer à comunicação as autoridades competentes, na forma do art.  11 da Lei 

nº 9.613/1998 . 
 

Ressalta-se que a inabil itação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações 
ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.  

A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente puni das com pena de inabilitação 
temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercício da profissão do cargo de administrador das pessoas jurídicas.  

 

 Nota  
Os supervisionados sujeitos ao Coaf para os quais não exista fiscalizador ou regulador próprio ( subtópico 5.1), e seus administradores 

sujeitam-se às sanções previstas nesse tópico, em caso de descumprimento dos deveres cadastrar -se e manter seu cadastro atualizado 

no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Coaf, na forma e condições po r eles estabelecidas, estabelecidos no art.  10 , 

inciso IV, da Lei nº 9.613/1998 , combinado com o disposto na Instrução Normativa Coaf nº 5/2020 . 
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